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Raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf

GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 24 oktober 2019
Financiën - AGB

2 2019_RBA_00018 Betalingsherinneringen - reglement kosten - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jos Plessers, Voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Ondervoorzitter; de heer Marc Vanherk, Lid 
rvb; de heer Stijn Van Baelen, Lid rvb; de heer Leo Cardinaels, Lid rvb; mevrouw Lieve Theuwissen, 
Lid rvb; mevrouw Ann Bernaerts, Lid rvb; mevrouw Mia Croonen, Lid rvb; mevrouw Geertje Das, Lid 
rvb; mevrouw Sylvia Dries, Lid rvb; de heer Toon Geusens, Lid rvb; mevrouw Jaklien Goijens, Lid rvb; 
mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid rvb; de heer Luc Martens, Lid rvb; de heer Bert Schelmans, Lid rvb; 
de heer Friedo Steensels, Lid rvb; de heer Lode Van Mierlo, Lid rvb; de heer Jos Vanmontfort, Lid rvb; 
de heer Jan Verjans, Lid rvb; mevrouw Lieve Willems, Lid rvb; de heer Eddie Brebels, Secretaris

Afwezig:
de heer Jos Claessens, Lid rvb; de heer Mathieu Damen, Lid rvb; mevrouw Sara Vrolix, Lid rvb

Beschrijving
Aanleiding en context
Het AGB volgt op heden het gemeentelijke retributiereglement aangaande de kosten voor 
betalingsherinneringen voor schuldvorderingen. Gezien het gemeentelijke reglement einde 2019 
vervalt, dient dit verlengd en geactualiseerd te worden. In het kader van de uniformiteit is het 
wenselijk dat het AGB dezelfde prijszetting toepast.

Argumentatie
Vermits de invordering van een openstaande vordering gepaard gaat met diverse kosten (personeel, 
administratie, port,…) welke gemaakt worden voor het verzenden van betalingsherinneringen en 
aangetekende zendingen, is het maar billijk dat minstens een deel van deze kosten verhaald worden 
op de nalatige schuldenaar. De momenteel toegepaste € 6,00 dekt deze kosten onvoldoende zodat 
een verhoging naar € 10,00 gerechtvaardigd is.

Juridische grond
Bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 werden de oprichting en de statuten van het autonoom 
gemeentebedrijf Bocholt goedgekeurd. Daarop volgde de goedkeuring van deze 
gemeenteraadsbeslissing door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering op 9 oktober 2008 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad op 18 
november 2008.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 werd de statutenwijziging van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Bocholt goedgekeurd. Daarop volgde de goedkeuring van deze 
gemeenteraadsbeslissing door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand op 3 juni 2014 en de publicatie van deze beslissing in het 
Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2014.



2/3

Volgens artikel 21 van de statuten kan de raad van bestuur van het AGB de uitoefening van bepaalde 
bevoegdheden delegeren aan het directiecomité maar niet ondermeer het vaststellen van 
tariefreglementen.

AGB Bocholt ageert binnen de krijtlijnen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer 
bepaald artikels 231 tem 244 die handelen over het autonoom gemeentebedrijf.

De Omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit vormt de 
leidraad.

Administratieve afhandeling
De financieel directeur dient een exemplaar van de beslissing te bekomen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een 
tarificatie toegepast voor de kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen.

Artikel 2
Deze tarificatie is verschuldigd door de debiteuren die laattijdig hun schulden betalen.

Artikel 3
De tarificatie wordt vastgesteld als volgt:

 voor de eerste herinnering (gewone zending): geen kosten
 voor de tweede herinnering (aangetekende zending): € 10,00

Artikel 4
Bij niet-betaling zal de invordering via de beschikbare rechtsmiddelen gebeuren.

Artikel 5
Het reglement bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 285 en 287 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 1, 11° van het BVR van 20 april 2018
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf

Secretaris 
Eddie Brebels

Voorzitter
Jos Plessers


